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Öykünün geçtiği yer: Camili Biyosfer Reservi, Karadeniz, Türkiye
Camili Havzası Artvin ili sınırları içinde yer alır. 2005 yılında UNESCO Dünya Biyosfer
Rezervleri Ağı ve Orman ve su İşleri Bakanlığı işbirliği ile Türkiye‟nin ilk Biyosfer Rezervi
olarak ilan edilmiştir.

Camili Havzası ya da diğer bir adıyla Macahel, Karçal Dağları‟nda yüzyıllar boyunca gizli
kalmış ekolojik ve kültürel bir hazinedir. Her kış aylarca kapanan yollarının yaşam tarzını
şekillendirdiği havza, son yıllarda daha fazla tanınmaya ve değeri anlaşılmaya başlamıştır.
Yeşil vadilerden, yüksek alpin çayırlara kadar insan etkisine fazla maruz kalmamış, geniş bir
doğal ekosistem yelpazesini barındıran havza, doğal yaşlı ormanları ve nemli iklimiyle ılıman
yağmur ormanları niteliğindedir. Doğal yapı, boz ayı ve çengel boynuzlu dağ keçisi gibi
önemli yaban hayatı türlerini barındırır ve yırtıcı kuş göçünü Karçal Dağları boyunca dar bir
koridora yönlendirir.
Düzenli, Camili, Efeler, Uğur, Kayalar ve Maral köylerinden meydana gelen adını merkez
olarak Camili Köyü‟nden alan Camili Havzası‟nda yaşayan halk, kültürlerine ve geleneklerine
bağlıdır. Yüzyıllar boyu kendilerine yeten ve ihtiyaçlarını karşıladıkları doğayla iç içe
yaşamışlardır. Bugüne kadar tarımsal faaliyetlerini doğayla uyumlu bir şekilde sürdürmüş ve
Kafkas arı ırkının mevcut son popülasyonunu korumayı başarmışlardır.
Camili Havzası, sahip olduğu biyolojik çeşitlilik değerleri ve doğal kaynakları ile kültürel ve
tarihi zenginlikleri nedeniyle mülga Çevre ve Orman Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Milli
Komisyonu işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 29 Haziran 2005 tarihinde

25,258 hektar büyüklüğündeki alanı ile UNESCO tarafından Biyosfer Rezervi olarak ilan
edilerek, Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı‟na dahil edilmiş ve Türkiye‟nin ilk biyosfer rezervi
olarak kendisinden sonra gelecekler için ilham kaynağı olmuştur.
Biyosfer Rezervi nedir?
Biyosfer rezervleri biyolojik çeşitliliğin korunması, ekonomik kalkınma ve kültürel değerlerin
devamlılığı arasındaki çatışmaların sürdürülebilir bir şekilde çözülmesine dönük temel bir
yaklaşımdır. Bu bağlamda, Biyosfer Rezervlerinin üç temel işlevi vardır;
• Koruma: genetik çeşitliliğin, türlerin, ekosistemlerin ve peyzajların korunmasına katkıda
bulunmak,
• Kalkınma: ekolojik açıdan uygun ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi desteklemek,
• Lojistik: yerel, ulusal ve küresel ölçekte doğa koruma ve kalkınma çabalarına dönük
bilimsel araştırma, izleme, eğitim ve bilgi değişimini desteklemek.
Biyosfer rezervleri araştırma, eğitim ve rekreasyonel
Biyosfer rezervleri araştırma, eğitim ve rekreasyonelfaaliyetler açısından yeri başka bir şeyle
doldurulamayacak derecede önemli alanlardır. Biyosfer rezervleri erozyon kontrolü, toprak
verimliliği, akarsu rejiminin düzenlenmesi, yeraltı su kaynaklarının devamlılığı, azot döngüsü
ve hava ve su kirliliğinin önlenmesine dönük temel yaşam destek sistemlerinin devamlılığını
sağlamaya yönelik örnekleri içerir (Ayrıntılı bilgi için http://www.unesco.org/new/en/naturalsciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/ adresini ziyaret ediniz)
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Bu hikaye Camil‟de yaşamakla ilgilidir ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu desteği ile
Camili‟ye yapılan bir haftalık ziyaret sonucu ortaya çıkmıştır. Hikaye, Camili‟de yaşayan
kişilerle, yaşam alışkanlıkları, doğa, kültür konularında yapılan söyleşilerden oluşmaktadır.
Kısaca hikaye Camili‟de yaşamı anlatmaktadır. Hikaye

UNESCO Türkiye milli

Komisyonu‟nun desteği ile 2014 yılında kitap olarak basılmıştır ve aşağıdaki adresten
hikayenin tamamına ulaşmak mümkündür: TEKSÖZ, G., ERTÜRK, E., LİSE, Y. (2014).
Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi İçin Biyosfer Rezervleri: Camili’de Yaşam, UNESCO
Türkiye Millî Komisyonu, ANKARA

Camili’ye giderken
Altmış kilometrelik Borçka-Camili yolunda, Borçka ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre
mesafedeki 1.870 rakımlı Camili Geçidi‟nden yol alırken, ormanın izin verdiği ölçüde açılan
dar yolda zaman ve mekân kavramını yitirebilirsiniz. Yemyeşil bir fanus içinde ormanın
kokusunu, sessizliğini duyabilir, sanki kendinizi o anın ve yerin bir parçası gibi
hissedebilirsiniz. Camili Geçidi‟nde 1.870 m. olan rakım Camili Köyü‟nün bulunduğu

havzada 350 metreye düşerken, havzanın etrafını çevreleyen Karçal Dağları‟nda (Karçal
Dağları‟nda isimsiz bir tepe) ise 3.490 metreye kadar çıkar. Bölgenin coğrafyası, iklimi ve
ormanın yoğunluğu, ormanla etrafınızın çevrildiği, adeta yeşilin ve dağların arasında
kaybolduğunuz hissini
verir size. İlk anlarda
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ikisi veya başka bir şey mi ilk anlarda anlamak mümkün değildir. Camili‟ye vardıktan ve
oranın insanları ile konuşup, hikâyelerini dinledikten sonra bu hissi yaratanın ne olduğu
anlayabilirsiniz. Dönüş yolunda ise daha önce okuduklarınız, duyduklarınızla orada
tanıdığınız insanların öyküleri birleşir ve çok eskilerden bugüne uzanan doğa-insan-tarihkültür iletişimi ile dolu aşağıdaki hikâyeyi düşündürür.

M.Ö.3. Yüzyıldan Bugüne Camili
Camili‟nin bilinen öyküsü M.Ö.3. yüz yıla, Doğu Kartli Krallığı‟nın lideri Kral Parnavaz‟dan,
12. Yüz yıla, o zamanın Gürcistan Kraliçesi Tamar‟ın dönemine kadar uzanır (1184-1215).
Mezarının Camili‟de olduğuna inanılan Kraliçe Tamar döneminde Gürcistan, gücünün
doruğuna ulaşmış ve küçük bir imparatorluğa dönüşmüştü. Ancak, 1200‟lerde başlayan
Moğol istilası ve 14. - 15. yüzyılda Timur‟un istilası, Gürcistan‟ı yerle bir etmiş ve ülke,
ekonomik olarak tam bir felaketin eşiğine gelmişti. Osmanlıların 1453‟te İstanbul‟u
fethetmesinden sonra Gürcistan‟ın Avrupa ile bağları kopmuş ve Osmanlı Devleti ile İran

arasında sıkışıp kalmıştı. 16. yüzyılda ise, Gürcistan‟ın batısı Osmanlıların, doğusu İran‟ın
denetimine geçmişti. 18. yüzyılda Rusya, Gürcistan‟ın toprak bütünlüğünü ve sınırlarını
koruma altına alsa da, 1804‟te çıkan pek çok halk ayaklanmasını kanlı biçimde bastıran
Rusya, 1801-1864 arasında Gürcistan‟ın birçok bölgesini ele geçirmişti. Poti ve Batum
limanları ile Gürcistan‟ın güneybatısı kesimi bir süre daha Osmanlı yönetimi altında kalmıştı.
Ancak 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı‟nda (93 Harbi) Ruslar bu bölgeleri de ele
geçirmişlerdi. Bu savaş sonrasında Gürcistan, tamamen Çarlık Rusya‟sının bir parçası
durumuna gelmişti.
Osmanlı-Rus Savaşı ya da 93 Harbi aynı zamanda büyük bir göçün de başlangıcı olmuştur. İlk
olarak 1828-1829 yıllarında savaşın bitiminde başlayan göç daha sonraki yıllarda büyük bir
alana yayılmıştır. Savaş sonrası ağırlaşan ekonomik ve sosyal şartlar, Rus idarecilerin kötü
tutumu ve Müslüman Gürcülerin dinlerine bağlılığı göçün artmasının en önemli
nedenlerinden biri olmuştur. Muhacirlik bu bölgede yaşayan halkın tarihindeki en ağır trajedi
halini almıştır. 13 Haziran-13 Temmuz 1878 tarihleri arasında Avrupa‟nın büyük devletleriyle
Osmanlı Devleti arasında düzenlenen Berlin Kongresi‟nin sonucunda eskiden Osmanlı
egemenliğinde yaşayan Müslüman halka seçme hakkı verilmiştir: Ya Rusya topraklarında

yaşayacak ya da Osmanlı topraklarına göçeceklermiş. Berlin Antlaşması ile halka verilen
seçme hakkının uygulaması referandum ile gerçekleştirilmiştir. Referandum öncesinde Türk
tarafı için çalışan Batum Reisi Pagava Hemit Bey mitingler düzenliyor ve referandum için
hazırlıklar yürütüyordu. O zaman 18 köyden oluşan Macahel‟de bu referendum sonucu 6 köy
Türkiye‟yi diğer 12 köy Rusya‟yı tercih etmiştir. Rusya ve Osmanlı‟lar arasında 27 Ocak
1879 tarihinde İstanbul‟da yapılan antlaşma ile muhacirliğin resmi süresi yasallaşmıştır.
Antlaşmaya göre 3 Şubat 1882 tarihine kadar olan göç süresi daha sonra 1884 yılına kadar
uzatılmıştır. Bu süreç izleyen yıllarda son bulmamış, hemen hemen 1921 yılına dek
sürmüştür.
İşte, tercihlerini Türkiye‟den yana yapan 6 köyün bulunduğu bölge bugün Macahel ya da
Camili Bölgesi olarak adlandırılan bölgedir.

Zor Yollar
Camili‟ye varmak için önce doğanın önünüze çıkardığı karlı yolları aşmak gerekir. Yaklaşık
130 yıl önce atalarının göç ettiği yollarda bugün de yılın 5 ayı kardan kapanan yolları aşmaya
çalışıyor burada yaşayanlar.
Macahel‟de ulaşım 1968 yılına kadar yaya olarak sağlanmış, daha sonra toprak bir yol
yapılmış, fakat kış mevsiminde yolun 5 ay boyunca kapalı olması yol çalışmalarını etkilemiş
ve yöreye araçla ulaşım sağlanamamış. Yol geliştirme çalışmaları değişik tarihlerde aralıklı
olarak devam etmiş. Yörenin uzun yıllar süren ulaşım sorununa kesin bir çözüm getirmek
amacıylayol asfaltlama çalışmaları 2013 yılında bitmiştir.

İlk kez bu yıl yollar ulaşıma kapanmadı

Artvin‟in Borçka ilçesine baĝlı 6 köyden oluşan Camili bölgesinin yolu, faaliyete geçen
bakım evi ve karla mücadele ekibi sayesinde bu kış (2013) tarihinde ilk kez ulaşıma
kapanmadı. Valiliği‟nin talimatıyla Borçka ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki
1870 rakımlı Camili Geçidi yakınlarına 2013 yılında karla mücadele için bakım evi kuruldu.
10 personelin görevlendirildiği bakım evine, 3 iş makinesi tahsis edildi. Ekipler, 60
kilometrelik Borçka-Camili yolunu, yüksek çığ tehlikesi ve kar kalınlığının yer yer 2 metreyi
aşmasına rağmen kışın en çetin geçtiği dönemlerde bile ulaşıma açık tutmayı başardı. Ekipler,
kar ve tipinin etkili olduğu dönemlerde yolu açık tutmak için bazı günler 3 kez temizleme
çalışması yaptı.
.‘’Hudut karakolunda şehit olan iki asker’’
Vali N. Kalkan bir demesinde, Camili bölgesinin geçmiş kış dönemlerinde yaklaşık 5 ay
kardan ulaşıma kapalı kalmasını köylülerin de kabullendiğini belirterek, „‟Yolun ulaşıma
kapalı kalması doğal karşılanıyordu. Dolayısıyla bölgedeki acil durumları gerektiren geçişler
komşu ülke Gürcistan ile yapılan protokol gereğince bu ülke üzerinden sağlanıyordu. Hatta
hudut karakolunun bahçesinde şehit iki askerimizin kabri bulunuyor. Bu askerler çok eski

tarihlerde vefat etmiş, kar nedeniyle yollar kapalı olduğundan cenazeleri memleketine
götürülemeyince hudut karakolun bahçesine defnedilmişler. Bu, Camili bölgesinde kış
mevsiminin ne kadar ağır geçtiğinin en çarpıcı delilidir” dedi.

‘’Alay Komutanı askeriyle vedalaşıyordu’’
Ocak ayında Hudut Tabur Komutanlığı ziyaret defterinin ilk kez bir devlet yetkilisi tarafından
imzalandığını kaydeden Kalkan, durumu şöyle anlattı: „‟Alay Komutanımız sonbahar
mevsiminde sınırda görev yapan askerleriyle „baharda görüşürüz‟ diyerek vedalaşıyordu. Bu
yıl ocak ayında Alay Komutanımız ile bölgeye birlikte gittik ve komutanlığın ziyaret
defterinin Ocak ayında ilk kez bir devlet yetkilisi tarafından imzalandığına şahit olduk. Bu da
bizim adımıza gurur verici bir durumdur‟‟.

’Hastalarımızı kızaklarla hastaneye götürüyorduk’’
Camili köyü sakinlerinden Osman Aslan (62), Camili‟de kışın ulaşımın çok zor olduğunu
ifade etti. Acil vakalarda ulaşımın Gürcistan üzerinden sağlandığını dile getiren Aslan, şöyle
devam etti: „‟Camili‟den Batum‟a geçiyorduk, karın yoğun olduğu yerlerde hastalarımızı
kızaklara bağlayıp götürüyorduk. Sarp Sınır Kapısı‟nı kullanarak Hopa‟ya, daha sonra da
Borçka‟ya ulaşıyorduk. Saatler süren yorucu bir yolculuk. Çok şükür bu yıl böyle bir derdimiz
olmadı. Valimizden ve Karayolları ekiplerinden Allah bin kere razı olsun. Bizleri mağdur
etmediler. Bugün yolumuz açık, ilçemize rahat gidip gelebiliyoruz. Yolumuz sadece birkaç
gün kapalı kaldı.‟‟ Mevlüt Özaydın (73) ise yolları açık olunca kış mevsiminde de bölgede
yaşamın olduğunu anladıklarını belirterek, „‟Bu aylarda yolumuz kapalı olduğu için yıllardır
portakal ve hamsi yiyemedik ancak bu yıl hasretimizi giderdik‟‟ diye konuştu. Camili‟nin en
yaşlısı olduğunu belirten Adnan Zühtü Paker de (89) geçmiş yıllarda sınırda görev yapan bir
askerin ağaçtan düşerek hayatını kaybettiğini belirterek, „‟O zaman köyümüzde yol yoktu ve
kış çok ağır geçmişti. Şehidin cenazesini Trabzon‟a götüremediler. Babam köyün imamıydı
cenaze namazını kıldırdı, ben de şehidimizin burada defnedilmesine yardımcı oldum‟‟ dedi.
(Kaynak:http://www.haber7.com/neler-oluyor-hayatulasima-kapanmadi)
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Bir bildiği var doğanın
Camili‟de yaşayıp da geçit vermez yollarla ilgili anısı olmayan hemen hemen yok. Bunlardan
birisi de 26 sene Sağlık Ocağı‟nda ambulans şoförlüğü yapmış şimdi emekli; Mevlüt Özaydın.
Ambulans şoförü diye tanıttık kendisini ama Mevlüt Bey‟in anlattıklarından anlaşıldı ki,
aslında 1992 yılına kadar ambulans yokmuş Sağlık Ocağı‟nda. Ciple taşımış hastaları. Yol
geçit verirse tabii. O zaman Camili‟den Borçka‟ya gitmek 4,5 saat sürüyormuş. En çok
doğum zamanı gelmiş kadınları taşımış Mevlüt Bey. Yol 4,5 saat olunca arabada doğuma sık
rastlanıyormuş. Unutamadığı bir anısı 2 çığ arasında kalması ile ilgili. “Hastayla birlikte
sadece ikimizdik” diye başlıyor anlatmaya; “İki çığ arasında kaldık. Kürekle cipe yol aça aça
ilerledim, yavaş yavaş indim tepeden aşağıya”. Bir diğer anısı ise, elinde patlayan dinamitle
ağır yaralanan bir Köy Hizmetleri işçisi ile ilgili. 1990‟lı yıllarda yolu açmaya çalışan
işçilerden birinin ağır yaralanması ve açmaya çalıştığı yoldan onu koma halinde hastaneye
yetiştirmeye çalışmak; hazin bir öykü. Neyse ki işçiyi hastaneye zamanında yetiştirmişler ve
hayati tehlikeyi atlatmasına yardımcı olmuşlar. Gururla ekliyor konuşmamızın sonunda
Mevlüt Bey, oğlu kendisinin 26 yıl hizmet ettiği Sağlık Ocağı‟nda Sağlık Memuru olarak

çalışıyormuş şimdi. Ama diyor, “Camili’nin yol koşullarında ciple hasta taşımak ambulansla
taşımaktan daha iyiydi…”
Doğa belki de sunduğu ayrıcalıkları kollamak için geçit vermez insanlara ve hatta diğer
canlılara. Belki de Camili, Camili olarak kalamazdı bunca yıl, kolayca geçit verseydi, karla
kaplanıp kapanmasaydı yollar her yıl 5 ay.
Doğanın sunduğu ve sakındığı ayrıcalıkların insan yaşamını nasıl şekillendirdiğini köye varırvarmaz anlamak mümkün; hatta ilk akşam yemeğinde…

Üzümün sapı
2012 yılında bir Eylül akşamı, etraf sessiz, mis gibi nem ve orman kokuyor, ay ışığının
aydınlattığı sokaklar, ağaçların arasından, ağaçlardan

dökülmüş

yaprakların, ağaç

kabuklarının üzerinden yaprak hışırtıları ile yürüyerek varırsınız insan yüreğinin ve ev
yemeklerinin cömertçe sunulduğu Düzenli Köyü‟nde bir Macahel evine. Yaşlılar Korosu‟nun
şefi İsmail Ertürk ve oğlu Hayrettin Ertürk‟ün eşleri ile birlikte yaşadığı evdir burası. Geniş
bir oturma odası, dört bir yanda sedirler, ortada yemek masası, kuzine, üzerinde çaydanlık.

Evin hanımları Kafkas arılarını kıskandıracak kadar çalışkan, güler yüzlü, samimi,
durmaksızın servis yaparlar: Naneli yoğurt çorbası, yoğurtlu patlıcan, fasulye turşusu, mısır
ekmeği, etli patlıcan, barbunya, yoğurt, pilav, dolma. Yemeklerin tadı damağımızda, özellikle
kişnişin girdiği yemeklerin tadı anlatılamaz, ancak yenir. Bunca lezzetli yemeğin yanında
sofraya mis kokulu bal ve yoğurt gelir. Kâselerin içinde yoğurt, bal karıştırılıp, mısır ekmeği
lokmalara bölünerek eklenir. Canınızın çekmemesi mümkün değil. Bir kaşık alıp yanaşın
emaye tasın yanına. Tadı görüntüsünden kat kat üstündür: “Mısır ekmeği, yoğurt ve bal”.
Bazılarımız sabahları mısır gevreği yemeye alışkınız; hani, market raflarında rengârenk
paketlerde sergilenenlerden. Üstüne biraz da süt ekleriz, karton kutularda satılıp, günlerce
buzdolabında saklanabilenlerden.

Aklınıza gelmez mi; neden daha önce hiç denemediğiniz bu tadı?
Neden başka bir yerde değil de Macahel‟de? Mısır ekmeği, yoğurt ve bal; doğanın kendilerine
sunduklarını, bölgede insanların değerlendirmesinin en güzel örneği. Yaşadıkları coğrafyanın
kendilerine sunduklarını, doğaya teşekkür edercesine keyifle, lezzetle, ağırbaşlılıkla
yaşamlarına katmalarının en güzel göstergesi. Tıpkı, Trabzon‟da hamsiyle, Urfa‟da isot biberi
ile, İzmir‟de otlu börekler ile doğanın o coğrafyalara verdiklerinin değerlendirilmesi gibi.
Küreselleşme ve doğanın sunduklarının dünyanın bir yerinden diğerine taşınması ile
Türkiye‟de okyanus ötesinden gelen muzu bulmak mümkün, Alanya muzunun yanındaki
tezgâhlarda hem de. Doğanın insanlara Ekvator coğrafyası ile sunduğunu, havaya tonlarca
karbon salma pahasına gemilerle taşıyıp, Türkiye‟de tüketmek. Tercih meselesi!
İkramların ardı arkası kesilmez. Örneğin “Papa”, Adese ya da Gürcü (kara) üzümü ve mısır
unundan yapılan bir tatlı. İkisi de hemen az ötedeki tarladan. Üzüm ezilerek kaynatılır,
pekmez haline gelince mısır unu eklenir üzerine. Büyük şehirlerin “süper” marketlerinde
rengârenk küçük poşetlerde satılan toz halindeki pudinglere inat, gerçek, doğal, katkısız.

Dahası var, “papa” yapılırken ortaya çıkan hiç atık yok: “Bizim yemediğimizi tavuklar yer”
diye anlatır evin gelini Melek Hanım. Üzümün sapı derseniz organiktir, atarsınız, toprağa
karışır. Toz puding ise sırası ile şeker, mısır nişastası, kıvam artırıcı (karragenan), süttozu,
kakao ile ve çırpma, karıştırma, paketleme, kolileme, sevkiyat işlemleri ile hazırlanır. Bir
kakaolu puding karışımında şeker oranı % 60, mısır nişastası oranı % 18, kakao oranı % 12,
süttozu oranı % 9,5 ve kıvam artırıcı (karagenan ) % 0,5 oranındadır. Bir paket puding
üretiminden ortaya çıkan atıklar ise, ISO 14001 Çevresel Yönetim Sistemleri çerçevesinde
bertaraf edilir. Söz konusu yönetim çevre kazalarının önlenmesi, enerji kullanımı, atık
azaltımının çevre mevzuatı ile uyumluluğunu denetlenmesi ile ilgilidir.

Kabak felisi
İkramların sonu gelmez Camili‟de; bu kez “kabak felisi” (kara kabak tatlısı) var sırada.
Kabuğu ile birlikte dilimlenmiş kara kabak, öylece kuzinede pişirilmiş, başka hiçbir şey
katılmamış; kabak bahçeden, şeker yok, katkı maddesi yok. Bir dilim üstü nar gibi kızarmış
yumuşacık kabağı kaşıklayabilirsiniz. Son olarak ağaçtan belki de bu sabah toplanmış elma ve
armut ikramlarını memnuniyetle kabul edersiniz. Televizyonda reklamlar… Meyve suyu
reklamı – karton kutularda meyve suları… İsmail Bey tatlı diliyle anlatır. “Eskiden başka
köylere giderdik, düğünlerde oynardık, Gürcü oyunları çok yorucu, terlersin, samanlıkta

yatardık sonra, terli yattım, zatürre oldum zamanında. Şimdi samanlıklar boş. Şimdi siz
gidiyorsunuz, yatağımız var, yapardık…”
Bu sıcacık davete hayır demekte çok zorlanırsınız, ama saat geç olmuştur, Hacer Hanım
bekler…

Toprak altında taze elma
Okullar kapandıktan sonra tatilimi geçirmek üzere köye gidince, ilk önce yaşlı büyükleri
ziyaret eder ellerini öper dualarını alırdım. 1950’li yılların Haziran ayı sonlarında bir
gün bu ziyaretlerimden birini, yakın akrabam olan Hatice Teyzeme yapmıştım. Elini
öperek halı hatır sorup hoşbeşe başladığımız bir sırada, aniden yerinden kalktı ve
yaklaşık beş dakika sonra, elinde bir tabak dolusu Demirelma ve iki çeşit de diğer
türlerden elmalarla geri döndü ve tabağı önüme koydu. Yörede o dönemlerde, hem de
Haziran ayında, bir tek elma bulmanın dahi olanaksız olduğunu bildiğim için, hayretimi
gizleyemeyip elmaları nereden bulduğunu sordum. Tatlı bir tebessümden sonra sorumu,
Gürcüce dilinde tatlı şivesiyle yanıtladı: “ Kurban olduğum yavrucuğum! Bunları nasıl
saklıyorum biliyor musun? Elmalar toplanır toplanmaz hiç vakit kaybetmeden, onların
içlerinden yarasız-beresiz en güzellerini seçiyorum. Bir taraflarını ezip yaralamadan
dikkatlice bir kaba koyup üzerlerinden su akıtıyor sonrada her birini yumuşak bir bezle
kuruluyorum. Sonra mereğin zemininde kupkuru yerinde bir metre kadar derinlikte
hazırlamış olduğum ve içinin her tarafını kuru ince sıkıştırılmış otlarla kaplı olan
çukura dikkatlice yerleştiriyorum. Yerleştirirken de ağırlıkları nedeniyle ezilmemeleri
için, aralarına aynı kuru ottan ekliyorum. Çukurun üst tarafında 20 cm kalıncaya kadar

elmalarla dolduruyorum. Üstüne 10 cm kadar sıkıştırılmış otu koyduktan sonra kalan
boşluğu da kuru incecik un gibi topraklar örtüp bastırıyor ve üstünü de tahta kalaslarla
örtüyorum. Bu şekilde küçüklü büyüklü birkaç elma dolu çukur hazırlıyorum. Hastalar
ya da başka bir nedenle elmaya gerek duyulunca çukurlardan birini açıyorum. Bu
şekilde elmalar örtüleri açılmadıkça yeni toplanmış gibi taptaze saklanmış oluyor. İşte
sana ikram ettiğim bunlar da açtığım son çukurdan çıkardıklarımdır.” (Zengin, H.
Yayınlanmamış kitap).

Macahel’de eski yaşamlardan kesitler
On yıllar öncesi Macahel bölgesinin, sosyal dayanışma örneklerini doğru algılayıp
anlayabilmek, bölgenin coğrafi ve siyasi yapısını iyi bilmekle doğru orantılıdır… Macahel
halkı bölgeye özgü coğrafi ve siyasal koşullar altında yaşamlarını sürdürmekteydi. İşte bu
dönemlerde Macahel barındırdığı insan nüfusu ve diğer her türlü canlılarla birlikte, yazılı
yasası ve yaşamsal gerekli bütün diğer kuralları olmayan fakat gerçekte ve fiilen var olan, tam
bir bağımsız bölge yaşamı sürdürmek zorundaydı. … İnsan yaşamının gerektirdiği akla
gelebilen, çok acil olanları da dâhil olmak üzere, her türlü gereksinimler, en az 60 km. ye

varan uzaklıklardan sağlanabiliyordu. Gidiş-dönüşlü iki yönlü olarak yürütülen hizmetlerin
tamamı, yaz aylarında insan ve at sırtları ile yapılan yük taşımaları; kış aylarında ise bütün
taşımalar sadece ve sadece insanların sırtlarıyla yapılan taşımalarla mümkündü. Kuşatılmış ve
tamamen kapalı bir ekonomik yapının oluşturduğu ortamda yaşam sürdüren Macahel halkı,
içinde bulundukları duruma „kader‟ diyerek, amansız ve çözümsüz koşulların oluşturduğu
zorluklara ve onların sonuçlarına hiçbir zaman teslim olmadı. Hep birlikte ve herkese örnek
olabilecek dayanışma örnekleri ortaya koyarak, duruma göre gereken en güzel önlemleri, ince
zekâ ve becerileri ile en yararlı bir şekilde hayata geçirmeyi bildi ve bütün insanlığa parmak
ısırtacak güzel örnekler sunmayı başardı. Macahel yöresi sakinleri, bu yapıya uygun yaşam
koşullarını oluşturup devreye sokmakta gecikmedi. Yılın büyük bölümünde fiilen ve her
yönüyle dünyadan kopuk, kapalı bir ekonomik hayatın en önemli problemi hiç kuşkusuz,
normal bir yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli önlemleri almak ve hayata geçirmek: Bunun
açık anlamı, insan hayatının gerektirdiği yaşamsal önemi olan her türlü ihtiyaçları belirleyip
yerel olanakları devreye sokup üretmek. En az bunun kadar önemli olan diğer önlem de, yerel
koşul ve olanaklarla üretilmeleri olanaksız olanları da belirleyip yeterince tedarik ederek,
kurallara uygun olarak kullanıma hazır etmek. İşte bütün bu ve benzer problemlere Macahel
halkı çözümler bulmuştur… (Zengin, H.)

Aile sıcaklığı
Sabah saat 07.00‟de mutfakta çalışmaya başlar. Hacer (Hacer Yavuz) Hanım oğulları ile
birlikte Camili köyünde 2 katlı 20 yatak kapasiteli bir pansiyon işletiyor. Pansiyonun odaları
tertemiz, sade, bölgenin karakterini yansıtacak şekilde döşenmiş. Gelen misafirlerini rahat
ettirecek her şey var: Tertemiz yorganlar, çarşaflar, havlular, el işi perdeler, kilimler, Hacer
Hanım‟ın hazırladığı leziz yemekler. Evi saran, geniş bir balkon, balkonda sedirler ve sedire
uzandığınızda size zamanın durduğu hissini veren bir manzara.
Ön tarafta sabah kalktığınızda sizi karşılayan ördek ailesi, kavanozlarda fasulye turşuları, üst
üste dizilmiş kışlık odunlar…

Hacer Hanım 2 oğlan, 1 kız çocuk büyütmüş Camili‟de. “Kızımı lisede kendi başına bıraktım,
İstanbul’da okudu, üniversiteyi de bitirdi, şimdi çalışıyor, o kendini bilir” diyor. “Oğlanlar
Batum’da okuyacak, üniversitede” diye ekliyor.
Kahvaltı için hazırladıklarını görünce aşçılığını sormamak olmaz Hacer Hanım‟a. Kız kardeşi

Menşur Hanım‟ı (Menşur Gülbin) işaret ediyor; “Kaynanası köyün aşçısıymış, düğünlere
gidermiş yemek yapmaya, o yüzden kardeşim iyi bilir yemek yapmayı” diyor. Ne kadar
mütevazı olduğunu, kuymakını, reçellerini, fasulyesini, pilavını tadınca anlarsınız.
“Yaptığınız yemeklerin malzemesi buradan ama ya diğer ihtiyaçlarınızı nereden
karşılıyorsunuz, burada bakkal var mı?” diye sorarsanız, alış-verişin adresinin Borçka
olduğunu öğrenirsiniz. Ama kadınlar pek sık gitmezlermiş Borçka‟ya. Camili - Borçka yolunu
düşününce bunun çok iyi bir fikir olduğuna karar verebilirsiniz. İhtiyaçlarını karşılamak için
iyi bir sistem kurmuşlar: Köyün servisi varmış, siparişlerini veriyorlar, servis getiriyormuş
Borçka‟dan. Aslında Camili‟de de bir bakkal var ve çok genç, güzel bir hanım tarafından
işletiliyor. O hikâyeyi sonra anlatacağız.
Özellikle yaz döneminde çok sayıda misafir ağırladıklarını anlatıyor Hacer Hanım; oğulları en
büyük yardımcısıymış, rezervasyon, alışveriş, hesap-kitap işlerini onlar hallediyorlarmış.
“Genellikle misafirler bir, en çok iki gece kalıyorlar, sonra yenileri geliyor. Çamaşır, ütü,
yemek derken bazen zorlanıyorum” diyor. Ama şikâyeti yok, hayatın kendisine sunduklarına
teşekkür ediyor.
Hacer Hanım ile kız kardeşi arasındaki iletişimin ne kadar özel olduğunu gözlerinden
anlayabilirsiniz, birbirlerinin marifetlerini zarafetle anlatmaları da cabası. Kız kardeşi de en az
oğulları kadar destek Hacer Hanım‟a belli ki; Hacer Hanım da kız kardeşine. Zaten evleri de
birbirine çok yakınmış. Çok kalabalık günlerde pansiyonda birlikte çalışıyorlarmış: Aile
sıcaklığı her derde devadır…
Fonda hazin bir Karadeniz türküsü duyarsınız.
“Camili’de 3-4 senedir kanser vakaları görülüyor” diye anlatıyor Hacer Hanım…

Camili’de sabah

Burak, Menşur Hanım‟ın oğlu, Camili Bölge Yatılı İlköğretim Okulu 5. sınıfa gidiyor. Bazı
geceler teyzesinin evinde kalıp, okula oradan gidiyor. Bugün onlardan birisi: Burak okula
giderken forma giymiyor, “herkes günlük giysileri ile gelir” diyor. Kahvaltıyı evde, öğlen
yemeğini okulda yiyor. Kahvaltısını ederken, diz üstü bilgisayarda, internetten açtığı bir çizgi
film izliyor. Camili‟de internet kullanımı günlük yaşamın vazgeçilmezlerinden olmuş, cep
telefonu da öyle. Internet bağlantısı problemsiz sürüyormuş, “aydan aya ödüyoruz faturasını”
diyor Burak‟ın teyzesi Hacer Hanım. Hacer Hanım ve kız kardeşi internetle ilgilenmiyorlar,
ama cep telefonu kullanıyorlar. “İnternet gençlerin işi” diyor Hacer Hanım; “çizgi film
izliyor, oyun oynuyor, sohbet ediyorlar”.
Burak pansiyonun hemen üst tarafındaki okuluna yürüyerek gidecek, ama kahvaltısını bir
türlü bitirmiyor, aklı çizgi filmde. Oysa kahvaltıda neler yok ki, omlet, reçel, bal, hamur
kızartma, makarna. Okul vakti geliyor, Burak el sallıyor. Küçük tepeyi tırmanıyor, okula
gidiyor, saat 15.00‟de dönecek. Camili‟de sabahlar çok güzel… Orman, çocuklar, ördekler,
yemekler, müzik, internet, temiz hava, çay.
Burak‟ın okula gittiği kısa yolu çevreleyen Camili‟ye bakarsanız, büyük şehirlerde sabahın
erken saatlerinde yol kenarlarında servis bekleyen çocuklar gelebilir gözünüzün önüne. Okula

giderken bir cennetin içinden geçtiğinin farkında mı acaba Burak diye düşünürsünüz. Kim
şanslı, kim değil karar veremezsiniz. Derin vadilerin, heybetli ve dumanlı dağların, orman
güllerinin, bulut kümelerinin, sislerin içerisinde uzanıp giden patikaların, kimi zaman dinmek
bilmeyen kimi zamansa ince ince yağan yağmurların, yayladaki buz mavisi göllerin, çağıl
çağıl akan derelerin, şelalelerin gizli cenneti Camili. Doğal yaşlı ormanları, keskin kişniş
kokuları, ağaçkakan sesleri ve neşeli güler yüzlü ve misafirperver insanları ile tarif edilemez
ancak yaşanabilir bir cennet. Zamanı durdurmanın ne demek olduğunun anlaşılabileceği, her
şeyin aynı durağanlıkla ve güzellikle aktığı büyülü bir havza... Kafkas arı ırkının, çengel
boynuzlu dağ keçisinin, huş tavuğunun, doğal alabalığın, boz ayının, çakalın, karacanın,
bulundukları ekosistem ve halkıyla uyum içerisinde yaşadıkları Karçal Dağları‟nda
yüzyıllardır gizli kalmış ekolojik ve kültürel bir hazine.

Teşekkürler Hayat

İsmail Bey‟den (İsmail Ertürk, Yaşlılar korosu şefi) daha önce Düzenli köyündeki evlerindeki
akşam yemeği sırasında söz ettik. Güler yüzlü, hoşsohbet, misafirperver, enerji dolu,
centilmen, eskilerin deyimi ile “haza beyefendi” bir Macahelli. Akşam yemeğindeki sohbet
sürerken öyle şeyler söylüyor ki, kültürü, ileri görüşlülüğü, zekâsı ile genç yaşlı herkesi geride
bırakıyor. O akşam İsmail Bey ile randevulaştık ve 2 gün sonra GEF Projesi kapsamında inşaa
edilen Camili Biyosfer Rezervi Ziyaretçi Merkezi‟nde buluşup, sohbet ettik. İsmail Bey her
şeyden önce Camili‟de yaşamaktan, çocuklarını burada büyütmüş olmaktan mutlu olmaktan
öte hayata, atalarına minnettar. Macahel‟e geldikleri yıllardaki yaşamları sorulduğunda öyle
duygusallaşıyordu ki, gözünden akan yaşlara engel olamıyor. İsmail Bey‟in Macahel yaşamı
ile ilgili anlattıkları Macahel ile ilgili tarihi, anıları… Her şeyi doğrular nitelikteydi. Ama
İsmail Bey‟in sohbetinde Macahel‟deki kimsede rastlayamayacağınız bir şey bulursunuz;
80‟li yaşlarındaki bu “haza beyefendi” tanrıya, doğaya, atalarına, yöneticilere teşekkür eder.
Hem de gözyaşları içinde minnettarlıkla: Eskiden boyuna ulaşan karda hastalarını nasıl
hastaneye ulaştırdıklarını, uzun kış mevsiminde yiyecekleri yetmediğinde erzaklarını
komşuları ile nasıl paylaştıklarını, imece eğlencelerini, yaşlılar korosu ile Tiflis‟e gittiklerinde

kaldıkları otelin odalarını, şehri, konser salonunu dolduran insanları, yol yapılırken duyduğu
sevinci anlatırken teşekkür eder hayatın
kendisine verdiklerine.
İsmail Bey yaşadığı zorluklar,
kaybettikleri, kazandıkları, sevdikleri,
sevmedikleri, yedikleri, yemedikleri,
bildikleri, bilmedikleri, her şey ama her şey
için mutluluk duyar. Konsere gittikleri,
ödüller aldıkları büyük şehirlerde
gördüklerine rağmen, her yıl karla kaplı
sarp dağ yollarında günlerce hasta
taşımalarına rağmen, artık açılan yol için teşekkür duaları eder. İster, 80 yaşının bilgeliği, ister
doğa ile bütünleşerek yaşamanın insana kattıkları diyelim, görünen o ki, İsmail Bey‟den
alacağımız çok ders var, almasını bilebilirsek…

Portakal Hayali

Camili Yatılı Bölge İlköğretim Okulu‟nu (YİBO) uzaktan gördüğünüzde gözünüze çarpacak
ilk şey, binanın Camili‟deki diğer binalardan farklılığı olacaktır. Zemini beton, etrafı yüksek
duvarlarla çevrili bir bahçe içinde 3‟er katlı gri, betonarme 2 bloktan oluşan bir okul binası.
Binalardan birisi dersliklerden oluşuyor, diğerinde ise yatakhaneler ve yemekhane var.
Binaların görünümü Camili‟nin geri kalanına uymuyor. Okul Müdürü Aykut Bey‟le (Aykut
Yılmaz) yaptığımız görüşmeden edindiğimiz izlenim, okulun basketbol potasına, kitaplara,
öğretmen lojmanına, Camili halkının, STK‟ların, velilerin ilgisine, maddi ve manevi desteğine
ihtiyacı olduğu yönünde, çocuklarınsa daha fazla ilgiye… Camili Yatılı Bölge İlköğretim
Okulu‟nun müdürü ve öğretmenleri oldukça sıkıntılı, sorunlarını çözmek için çareler bulmaya
çalışıyor, velilerinden, Camili halkından, projelerden destek bekliyorlar.
Okulu dolaşırken bir sınıf kapısının üzerinde “Çevre Kulübü” yazdığını görebilirsiniz. Burada
halkın çevre konusundaki hassasiyeti gelecek nesillere de yansıtılmış anlaşılan diye
düşünürsünüz. Ancak, durum öyle değil. Okulda Çevre Kulübü kurulmuş ama dernek ve
doğasever insanlar ile iletişimleri az. Hâlbuki çevre koruma konusunda “doğal” bir
farkındalığa sahip olan Camili halkı çocuklarla bu konuyu daha fazla paylaşsa, gelip onlara

yaşadıklarını, düşündüklerini anlatsalar… Hatta öğrencileri yakındaki kuş izleme istasyonuna
götürseler, buraya özel türlerden söz etseler, sahip oldukları ekolojik, sosyal, ekonomik
değerleri anlatsalar…
Gelecekle ilgili hayalleri sorulduğunda “portakal” diye yanıt veren bu çocukların neden
köylerinde “portakal” bulamadıklarını ama “portakal”dan başka değerlere sahip olduklarını
bilmeleri gerekir. Okuldan ayrılmadan önce bahçede koşuşturan, öğretmenleri ile oyun
oynayan çocukları izleyebilirsiniz. Neşeli, cıvıl cıvıl, enerji dolu çocuklar. Cuma günleri saat
15.30‟u gösterirken hafta sonu için evlerine gidiyorlar YİBO çocukları.
Heyecan ve telaşla kendilerini evlerine götürecek olan arkası açık bir arabaya doluşuyorlar,
hayallerinde kim bilir neler var?

Camili’nin çalışkan kadınları
Filiz Gülbin (Macahel Arıcılık A.Ş.‟de Ana Arı Üretim Uzmanı) pırıl pırıl gülen, zeki bakışlı,
samimi, güzel mi, güzel bir genç hanım. 1988 yılında Camili köyünde doğmuş. “Ben
doğduğumdanberi çok şey gördüm, geçirdim” diye başlıyor söze ve devam ediyor: “Örneğin

ilkokul hayatımda çok zorluk çektim. İlkokul ve ortaokulu burada okudum. Liseyi okumak için
Borçka’ya gittim. İki erkek kardeşim var. Ailemin desteği ile okudum. Erkek kardeşim de
üniversiteyi bitirdi. İlköğretimde çok zorluk çektim. Ama benden daha da zor durumda
olanlar vardı; 3 saatlik yolu yaya gelen arkadaşım çoktu. Her gün sabah gelip, akşam
dönüyorlardı. Bir şeyler yapmak gerektiğini hissediyordum. Burada olgun büyüdüm. Her
şeyin farkındaydım. Üniversiteyi kazandım. Muğla Üniversitesi’nde İşletme okudum.
Bitirdikten sonra 2004’te Camili’ye döndüm. O zamandan beri Macahel Arıcılık A.Ş.’ de
çalışıyorum. Üniversitede okurken de yazları hep bu şirkette çalıştım. Kendi harçlığımı
kendim çıkardım”. Madem bu kadar zorluk çektin niye üniversiteyi bitirdikten sonra
Camili‟ye döndün Filiz diye sorulduğunda çok net yanıt veriyor: “Köyü, köy hayatını
seviyorum, doğaya bayılıyorum. Burada yaşamayı seviyorum. Benim yaşıtlarım hep buradan
gitmek ister. Daha ortaokulda bütün arkadaşlarım buradan gitmek istiyordu. Ben çocuklarımı
köyde büyütmek isterim. Tarlayı çapalasın isterim. Biz Gürcüyüz, Gürcüce bilmesini, lahana
yemeğini bilmesini isterim. Aynı zamanda gitsin, okusun, eğitim şart… Ben nasıl
büyütüldüysem ona daha iyisini vermek isterim. Nişanlım da Camili’den ama İstanbul’da
yaşıyor. Onu da buraya gelmesi için ikna etmeye çalışacağım”. Filiz Camili‟de, Macahel
A.Ş.‟de 2004 yılından beri suni tohumlama yapıyor, şu anda şirketin sürekli elemanı. “Arılar
üzerinde tüp bebek gibi bir şey” diyor ve şöyle tarif ediyor yaptığı işi: “Buradaki arı ırkının
ıslah edilmesi için çalışıyoruz; iyinin iyisini yapmaya çalışıyoruz.

Bizim arımız saf, nesli tükenmekte olan bir tür. Biz, ana arılar ile erkek arıları suni
tohumlama ile çiftleştiriyoruz, ana arı yapmaya çalışıyoruz. Suni tohumlanan ana arıları
işletmelerde damızlık olarak kullanıyoruz. Ürettiğimiz ana arıları sözleşmeli üreticilere
veriyoruz”.
Filiz‟in annesi de ana arı üreticisi. “Benim bu işe başlamamda annemin etkisi çoktur” diye
anlatıyor: “Babam mevsimlik işçi, annem babama destek olmak, aile bütçesine katkı sağlamak
için başlamış ana arı üreticiliğine. Ana arı üretmek bizim gelir kaynağımız. Annem, babam
beni ve kardeşlerimi bu işten kazandıkları parayla okuttu. Annemden sonra yengem de bu işi
yapmaya başladı. Arı üreticiliği yapan pek çok kadın var burada; buradaki kadınlar
arılardan korkmuyor! Benimle birlikte çalışan bir arkadaşım daha var; İstanbul’da büyümüş,
evlendikten sonra burada yaşamaya başladı, hayatında arı görmemişti, ama sevdi bu işi”.
Filiz annesinin bir gününü anlatıyor: “Annem sabah kalkar, ineğin sütünü sağar, arılara
bakar, günlük ev işlerini yapar, fındık zamanı fındık toplar, ot keser. Bir sürü işi var
yapılacak, arıcılıkla birlikte”. Filiz‟in annesi 22 yaşında evlenmiş, ilkokul mezunu. Okumayı
çok istemiş ama okuyamamış, dersleri de çok iyiymiş ama okutmamışlar; “o zamanlar
öyleymiş” diyor, biraz da hüzünle. Ama diye ekliyor, “Kendisi okuyamamış, bizi okuttu, biz de
onun emeklerinin karşılığını vermek istedik”.

Camili‟de yaşamak doğayla, kültürle, değerlerle, kısaca hayatla teknolojiyi birleştirmek gibi
bir şey. Çünkü, dumanlı, heybetli dağlara, sisli patikalara inat, teknoloji her yerde burada.
Filiz bu durumu çok güzel özetliyor: “Teknolojiye de ihtiyacımız var, insana güç veriyor.
Burada dünyadan haberdar olur, aynı zamanda rahat nefes alabilirsiniz” diyor.

Geriye dönüş var
Geleceğinden umutlu Filiz. Turizmin Camili‟ye kattıklarından ve Camili sevgisinin
olumsuzlukların üstesinden geleceğini düşünüyor: “Eskiye göre gelişme var. Örneğin, doğa
turizmi ile turist geliyor, bu olumlu bir gelişme ama turizmin gelişmesi ile buradaki insanların
yaşam şekillerinde de değişiklikler oluyor. Örneğin, içki… insanlar eskiden aleni içki içmezdi
burada, şimdi içiliyor. Bir yandan da pansiyonculuk arttı, gelir getiriyor. Ama bu arada
kültürel devamlılığı kaybetmiyoruz. Doğayı koruyoruz. Biz toprağı sevmek zorundayız,
ekmeğimiz buradan. Biz doğayı korursak o da bize yemek veriyor. Toprak sevgisi bu…
Doğayı tahrip edersek biz de yok oluruz.
Biraz zorunlu gibi görünse de aslında sevdiğimiz için. Göç edenler geri geliyor mesela, geriye
dönüş var. Bunun nedeni sevgi… “

Lobyo phalay (barbunyalı lahana)
Filiz‟in yapmayı ve yemeyi en sevdiği yemek karalahanaymış. “Birkaç çeşidi vardır
karalahana yemeğinin” diyor; “patatesli, kabaklı, barbunyalı”. Barbunyalı karalahana
yemeğinin nasıl yapıldığını tarif ediyor:
“Önce barbunya ve karalahana ayrı ayrı tencerelerde tuzla haşlanır. Suyu süzülen
karalahananın içine, haşlanmış barbunya, pırasa, biber, sarımsak, maydanoz, kişniş (yeşil),
reyhan yaprağı ve en son süt ve tereyağı eklenir ve pişmeye bırakılır”.

En azından eskisi kadar çok hasta ölmüyor!
Ben doğduğumdan beri çok şey gördüm geçirdim demişti Filiz konuşmamızın başında.
Unutamadığın bir anın diye sorduğumda da, zor geçen çocukluğuna dair anlattı: “İlköğretimi
bitirene kadar kışları da burada kalıyorduk (Artık kışları ilçeye gidiyorlarmış). Bir hasta
olduğu zaman 1-2 metre karda, tipide o hastayı götürmek için 100’e yakın köylü kızaklarla o
hastayı yayan götürürlerdi, gece ya da gündüz… Örneğin babam hastanın peşine gittiği
zaman sabahladığımı hatırlarım. Bunu hayatta unutmam. O zaman keşke yolumuz olsa, keşke
kar yağmasaydı derdim. Şimdi ilçeye işimiz olduğu zaman gidebiliyoruz. Yolumuz da var,
ama kışın yine yol kapanıyor. O zaman da Gürcistan üzerinden geçiş sağlanıyor, yaklaşık 5
senedir. En azından eskisi kadar çok hasta ölmüyor”

Doğal dokuyu bozmadan turizmin gelişmesini
sağlayacak bir bakış açısı
Nermin Özdemir ve Hamdi Özdemir (Hamdi Hoca) Maral Köyü‟ne kıvrıla-kıvrıla çıkılan dar
yolun sonunda, Karçal Dağları‟nın inanılmaz yeşiline tepeden bakan 2 katlı ahşap bir Camili
evinin sahipleri. Evlerini pansiyon olarak turizmin hizmetine sunmuşlar. Dar yolun sonunda
diye yazılır, okursunuz ama yazması – okuması kolay da gitmesi o kadar değil… . Pansiyona
vardıktan sonra yolun devamı var mı diye sorarsanız, alacağınız yanıt sizi şaşırtabilir, hazır
olun. Aslında dağların arasından patika darlığındaki toprak yollardan kocaman arabalarla
geçerken, bakılası o kadar çok şey vardı ki, yolun zorluğunu fark etmezsiniz. Ta ki, yol bitip
te evin verandasından aşağıyı görene kadar. O zaman işte, nasıl geldik buraya diye şaşarsınız.
Ama değer mi? Hem de fazlasıyla. Hele bir de ay tamsa, Nermin Hanım‟da çayı
demlemişse…
Nermin Hanım ve Hamdi Hoca‟nın 4 kızı, bir sürü torunları var. Yaz aylarında Maral
köyündeki evlerinde misafir kabul ediyorlar, yani pansiyon işletiyorlar. Hamdi Hoca 1946
doğumlu. İlkokulu Maral köyünde okumuş. Her köyde bir ilkokul varmış o zamanlar. Köy
enstitüsü mezunu öğretmenler varmış. İlkokuldan sonra Borçka‟da ortaokula gitmiş. Sonra
öğretmen olmuş. 1966-1967 yıllarında Camili‟de öğretmenlik yapmaya başlamış. O zaman da
burada bu evde yaşıyorlarmış; 8 kardeşi varmış; “Evde 17-18 kişi yaşıyorduk” diye anlatıyor.
Sonrasında Rize‟de öğretmenlik yapmış ve askere gitmiş Hamdi Hoca. Askerde er öğretmen
olarak okuma öğretmiş. “Ali okulları” deniyormuş o zaman, okuma yazma bilmeyen erlere
okuma yazma öğretiyorlarmış.

Askerlikten sonra Camili köyüne gelmiş, 12 yıl öğretmenlik yapmış, çocuklarını büyütmüş.
“İlk maaşı aldım, kardeşlerimi okula yazdırdım”diyor.
Yazın da ormanda çalışıyordum, para kazanmak için, pişman değilim, biraderlerin
okumasına yardım ettim” diyor. Hamdi Hoca; Öyle aydınlık yüzlü, medeni, kültürlü,
hoşgörülü, kibar ve iyi niyetli ve görmüş geçirmiş ki…
Eşine, evine gelen misafirlerine, hiç tanımadığı okul müdürüne, öğretmenlere o kadar iyi
davranıyor, kızlarından, torunlarından, doğup, büyüdüğü, askerlik yaptığı topraklardan o
kadar saygı ve sevgi ile söz ediyor ki…

1974 yılında kurdukları bir dernek aracılığı ile ortaokul yapmışlar Camili‟de. Bugünkü okul
binası 2003 yılında yapılmış, okulun yatılı kısmı ise 2011 yılında açılmış. Emekli olduktan
sonra yılın 7,5 ayını Camili‟de, geri kalanını İstanbul‟da geçirmeye başlamış.

Burası hep aynıydı
“Burası hep aynıydı” diye anlatıyor Hamdi Hoca; “Ana yol 25 yıldır genişletiliyor, toplamda
40 km ama bitmedi hala... 2-3 yıl öncesine kadar akşam 7 sabah 7 arası geçit vardı. Ondan
önce ben öğretmenlik yaparken yol yılda 8 ay kapalı olurdu. Elektrik yoktu. O zaman 3000’e
yakın nüfus, 14 okul vardı, 27-28 öğretmen vardı. 8 ay yol kapalı olduğu için kışın
öğretmenler 8 aylık ihtiyacını tamamlayamaz, Nisan’da yiyecek biterdi. Onu ayarlamak
zordur. Bakkalda da yiyecek kalmazdı. Evlerde birbirimize destek olurduk, ama ahenk vardı.
Hepimizin birbirine ihtiyacı vardı. Doktor pratisyendi mesela, hasta götürmek gerektiği
zaman 100 kişi toplanrdı, hepimiz giderdik. Çünkü benim de başıma gelir diye düşünürdük.
Doğanın getirdiği bir birliktelik…
Macahel belgeselinde yaşlı bir adam var, “ben her sene 8-10 hastanın peşine giderim, her
zaman başkası else (ölse), yaşamaya ne var?” diyor. İşte aynen böyle…”

Hamdi Hoca öğretmenlik yaptığı yıllarla bugünü şöyle karşılaştırıyor: “Bugün devletin 1
okulu var, o zaman 14 okul vardı. Her mahallede halk ahşaptan okul yapmıştı. Şu anda 1200
kişi yaşıyor burada, nüfus azaldı. O zaman benim 60 öğrencim vardı, şimdi sadece bir
okuldaki 6 köyün toplam öğrenci sayısı (hem de 8. sınıfa kadar) en fazla 100. Ortaokulda ilk
mezunlarınızı verdiğimizde, öğrencilerimizi sınavlara göndermek istedik. Yol kapalıydı, sınav
Trabzon’daydı. Kim götürecek? Bir aile vardı, çocukları çok başarılı bir öğrenciydi. “Hamdi
Hoca çocukları sınava sen götürürsen gönderirim” dediler. Hepsini götürdüm. Borkça’ya,
Artvin’e, Trabzon’a her sene çocukları götürürdük, sınava girmeleri için”.
İneğin bakıcısı var!
Hamdi Hoca o kadar zarif ve düşünceli ki, Camili YİBO‟daki öğretmenlerin durumunu da
anlamak gerektiğini, öğretmenlerin sorumluluk alamamasında şartlarının zorluklarının önemli
olduğunu söylüyor: “Öğretmenlere güven vermek lazım, burası mahrumiyet bölgesi, hoşgörü
lazım. Ben o zaman öğretmenleri evimde misafir ederdim. Öğretmenlere hafta sonları kurs
verdirirdim, çocuklar yetişsinler diye. Burada öğretmene yer vermezsen, öğretmen mutsuz
olur. Odununu bulacaksın, yatacak yer vereceksin ki zevkli çalışsın. O zaman öğretmen
çalışır, çocuk ta okur. Cumartesi, Pazar öğretmenlerin kaloriferi yakılmazsa, yemek olmazsa
mutsuz olurlar”.
Nermin Hanım‟ın akşam yemeklerinin tadına doyum olmaz. Yemekler, mis gibi kokan yeni
pişmiş ekmekler sıra ile geliyor sofraya: çorba, tavuk, pilav, fasulye, patates, yoğurt.
İki katlı evin bulunduğu yer çepeçevre orman ve Maral‟da (bütün Camili bölgesinde olduğu
gibi) evler birbirinden çok uzakta. Büyük şehir sitelerindeki gibi odanın yan duvarında başka
bir aile oturmuyor burada. O yüzden evin dışında bir ses olması olağanüstü bir duruma işaret:
2 gencin patikadan aşağıya doğru geldiğini görüyoruz, ineklerini kaybetmişler, arıyorlarmış,
“Gördünüz mü?” diye sordular; görmemiştik. İneğini arayanların gittiği yöne doğru bakarak,

“doğuda Gürcistan sınırı var” diye anlatıyor Hamdi Hoca. “Eskiden yabancı uyruklular
giremezdi buraya, Askeriye’den izin almaları gerekirdi. Yerliler de Garnizondan izin
alırlardı. Sınırdan 600 m. kuş uçuşu olan bölge askeri yasak bölge idi. Şimdi 600 m. 100
metreye indi. Eskiden Camili girişinde (600 m sınırında) bir asker olurdu. Geçişleri kontrol
ederdi, Camiliye girmek için izin ya da görevli kimliği gerekirdi”.
Sohbet sürerken, fark ediliyor ki, Hamdi Hoca‟nın danası da ineğini arayanların arkasına
takılmış; bu kez de Hamdi Hoca danayı bulmaya gidiyor, bulup geliyor. Birden aklıma
takılıveriyor ve soruyorum: Kışın siz gidince dana ne oluyor, kim bakıyor ona?
“Bizim ineğin bakıcı annesi var, sosyete olduk biz” diye gülmeye başlıyor Hamdi Hoca.
“Köyün karşı tarafında bir aileye veriyorum, bakıyorlar”.

Burada para lazım değil!

Camili köyünden Efeler köyüne doğru giderseniz ve yolda kısa bir mola verirseniz akan
suyun sesinden neredeyse konuşmalarınızı duyamazsınız. Bu yol üzerinde bir eve Tanrı
misafiri olarak gidebilirsiniz. Evlerden biri, ev derken, koskoca bir ev ama etrafındaki bahçe
evin 5 hatta 10 katı. Mevsim sonbahardır, hava güzeldir, bahçede yapılacak iş çoktur, herkes
bahçededir, herkes iş başındadır.
Yaşlı bir teyze sermiş fındığı yere, birkaç tane alıyor bir tarafa ayırıyor, sonra birkaç tane
daha.
Ne yaptığını merak edip sorarsınız, “Fındığı temizlediğini” söyler. Kötü olanları ayırır bir
kenara, “atacak mısın onları” diye sorarsanız, “olur mu, yakarım” der.
İki kızı vardır, “Camili’de kalmazlar” der, ara sıra gidermiş yanlarına. “Burada iş çok” der,
“bak, fındık ayıklanacak, meyve toplanacak, fasulyesi var, turşusu var, hayvanlar var
bakılacak”. Sessiz, sabırla ayıklar fındığı. Yalnız nasıl yaşıyor ne ile geçiniyorsun diye
sorarsanız, “para lazım değil ki burada bana” diye yanıt verir. Yiyeceğim var, yakacağım
da… Yine de bazen pazara götürdüğü ufak tefek bir şeyler olur; 3-5 kuruş para kazandırırmış.

Çöp yok!
Efeler köyüne sesi ta uzaklardan duyulan Efeler Deresine paralel yoldan varırsınız. Köyün
girişinde konuk olduğunuz evin verandasından bakıldığında uçsuz – bucaksız gibi görünen
dar yolun tepesinde ahşap evler görünür. Oraya çıkmanın mümkün olmadığını, o evlerin çok
eskiden – belki de tepelerin daha az sarp olduğu bir zamanda – yapıldığını düşünürseniz,
yanılırsınız. Orada bir pansiyon vardır. Ve gerçekten o dar ve dolambaçlı yoldan o uzak
tepedeki eve ulaşırsınız. Karçal Dağları‟nın bir başka yerinde bu kez bulutlara daha da yakın
bir orman denizinin içindesinizdir. Dört tarafı çepeçevre balkonla çevrili baş döndürücü bir
pansiyon-eve konuk olursunuz. Burada pansiyonculuğun daha profesyonelce yapıldığına şahit
olursunuz. Gelen misafirlere yayla turları, konser ve folklor gösterileri, tırmanış gibi
seçenekler sunulur burada.
Camili Havzası‟nda bir eve misafir giderseniz mutlaka yemeğe alıkonulursunuz. Allah ne
verdiyse; sıcacık mis kokulu mısır çorbası, kocaman bir tepsinin içinde, kuzinede pişmiş nefis
patates yemeği, tavuk, dolma ve turşu. Arkasından tavşan- kanı çaylar.
Burada bir kez daha tanık olursunuz; çantanızdan çıkaracağınız bir kağıt mendili atacak yer
ararken pansiyon/evin sahibi Fehmi Bey, “fırlatıver uzağa” deyiverir. “Çöp kutusu?” dersiniz.

“Burada hiç çöp olmaz ki çöp kutusu olsun” der; “Yemek artıklarını tavuklar, inekler yer,
kağıt, karton kullanmayız, ambalajlı bir şey bulunmaz çünkü burada, cam kavanozları zaten
tekrar kullanırız, plastik hiç bulunmaz, bunların dışında alışkın olmadığımız bir çöp gelirse
elimize e onu da uzağa doğru fırlatıp atıveririz, yok olur gider.
Geri dönüşümün ne demek olduğunu, hangi atıkların geri dönüşümünün mümkün olduğunu,
hangi atıkların nasıl atılması gerektiğini, hangi renkteki torbada hangi atığın toplanması
gerektiğini, evde biriken atıkların nereye gönderileceğini anlamaya çalışan bizleri
düşünürsünüz…

Bakkal

Camili‟de bir bakkal vardır, okulun hemen karşısında. Bakkala girince çok güzel bir manzara
ile karşılaşırsınız: Güzel mi güzel, güler yüzlü, zarif bir kadın bakkal. Hatice Hanım (Hatice
Akınay); bakkalı eşi ile birlikte işletiyormuş, yeni evlenmişler, eşi rehberlik yapıyormuş.
Hatice Hanım‟a bakkalında en çok satılanı sorunca; “Daha çok çocuklar şeker, çikolata alır”
der, “bir de hanımlar ev işleri ile ilgili malzemeler”.
Eğer marka tutkunuz yoksa, aradığınız pek çok şeyi bulabileceğiniz bir bakkal burası. Hem de
çocukluğumuzdaki bakkallardan, hani bisküvilerin cicili-bicili büyük-kare kutuların içinde
gramla satıldığı bakkallardan… Bu arada belirtmekte yarar var; Hatice Hanım‟ın bakkalında
Camili‟nin leziz ballarından da satılıyor.

Macahel‟de yaşam doğaya uyum sağlamanın verdiği rahatlık ve doğallıkla sakin, mütevazı ve
yaşama dört elle sarılmış insanlarla sürüyor. Şehirlerde hayatı çoğunlukla bir kablonun
ucundan dayatılanlarla yaşayanlar için Macahel‟de yaşamak sadece birkaç günlük farklı bir
tatil seçeneği olarak görünebilir. Çünkü şehir yaşamı bize doğanın sundukları ile yetinmeyi
imkânsız kılıyor artık. Vaktimiz sınırlı. Ortada doğaya dair bir şey de yok zaten. Ailemizle
birlikte olduğumuz zamanları başka hayatları izleyerek geçiriyoruz. Günlerin telaşından en
sevdiklerimizi bile unutuyoruz. Kablolardan bize ulaşanlarla dolduruyoruz hayatlarımızı,
tükettiklerimizin farkına varacak zamanımız yok. Camili‟de yaşamak bir TV filminde olmak
gibi belki birçoğumuz için. Orada yaşayanlar için ise izledikleri TV dizilerindeki ve
reklamlardaki hayatlar birer film, gerçek kendileri. Oradayken bir diziden söz edildiğini hiç
duymazsınız, ya da bir dizi kahramanından. Farkındalar mı bilinmez ama kendileri kahraman.

Mısır Ekmeği, Yoğurt ve Bal
Mısır ekmeği, yoğurt ve bal”; doğanın sunduklarına saygı duyarak yaşamanın 3 sözcükle
özeti. Pek çok tanımı olmasına rağmen, sürdürülebilir kalkınma kavramını Camili özelinde en
iyi tanımlayan 3 sözcük. Ancak, biyosfer rezervleri gibi sadece özel niteliklere sahip alanlarda
mı söz konusu olmalı doğa ve insanın birbirini anlayabilmesi, doğanın sunduklarının, yaşamın
değerinin anlaşılması? Örneğin, insan yapımı bir çevrede, örneğin biyosfer rezervlerinde
olduğu kadar ortak değerleri, ortak geçmişi olmayan insanların yaşadığı büyük şehirlerde
nasıl kurulabilir sürdürülebilir kalkınma kavramını destekleyen yaşamlar? İnsanlar nasıl
doğanın sunduklarının değerini bilebilir, korur, sakınır hale gelebilir? Nasıl koruyabilirler
geleneklerini, kültürlerini, geçmişlerini ve geleceklerini?
İnsan yapımı şehirlerde yaşamı sürdürürken mümkün değil mi Camili‟yi ve oradaki yaşamı
örnek almak? Yaşam kalitesini yükseltmek, teknolojiden, gelişmekten vazgeçmeksizin
doğanın bir parçası olduğumuzu hatırlamak?
Herkes için mutluluk ve huzur kaynağı olmalı yüksek plazalardaki işyerlerinden çıkıp,
ağaçlarla kaplı bir parkta kuğuları beslemek, akşamları evlerimizde yaşadığımız şehrin hemen
yakınındaki kasabanın bahçelerinde yetiştirilmiş salatadan yemek, güneş enerjisi ile çalışan su
ısıtıcıları kullanmak…
O kadar da zor olmasa gerek, birkaç günlük Camili gezisinden sonra yaşam alışkanlıklarımızı
sorgulamak, aslında bir parçası olduğumuz doğayı her yapılandırdığımız yaşam alanında
yanımıza almak…
O kadar da zor olmasa gerek, Camili halkının doğasına, balına, mısırına, üzümüne hatta yılda
5 ay kapalı olan Camili Geçidi‟ne verdikleri değeri anlayabilmek…
Sonbahar akşamlarında mısır ayıklama imecesi yapmasak da, ortak bir geleceği paylaştığımız
insanlarla daha fazla paylaşımda bulunmak…
Hafta sonu planlarımızda alışveriş merkezi gezmelerini azaltıp yerine park gezintileri hatta
kuş gözlem deneyimleri eklemek…
Musluklarımızdan akan suyun bir zamanlar dinozorların içtiği su olabileceğinin farkında olup,
suyun değerini anlamaya çalışmak…
Çöp kutusu kullanmamanın nasıl olabileceğini düşünüp, ambalaj atıkları, alüminyum kutuları
kullanmadığımız “atıksız” bir gün geçirmeyi denemek…
Bize sunulan kabloların ucundaki yaşamlarımızdan biraz da olsa uzaklaşmaya çalışmak…
Gecenin olması gerektiği gibi karanlık olmasını, ya da binlerce ampulle aydınlatılmamış
olmasını yıldızları görebilmek için iyi bir neden olarak görmek…

Kısaca, insan yapımı merkezlerde yaşarken de doğanın bir parçası olduğumuzu hissetmek,
bize sunduklarının farkında olmak ve değerini bilmek bizim elimizde değil mi?
UNESCO‟nun tanımı ile Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim (SKE), sürdürülebilir bir
gelecek için tüm insanların bilgi, yetenek, tutum ve değerler ile donatılmasını içerir.
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, yoksulluğun
azaltılması, sürdürülebilir tüketim gibi, sürdürülebilir kalkınma kavramı içindeki tüm konuları
kapsar.
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, doğal kaynak kullanımlarımızın sürdürülebilir bir
gelecek için değiştirilebilmesi için tutum ve davranış kalıplarımızın değişmesini, uzun vadeli
görüşler edinme, sistemli düşünme ve sürdürülebilir bir gelecek için ortak kararlar alma ve
uygulama yeteneklerinin geliştirilmesini içerir.
Bunun için gerekli eğitim ve öğretim uygulamalarının geliştirilmesini öngörür.
Mutlu ve sürdürülebilir bir gelecek dileği ile…

